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 لمجموعات البارامترات الحراجية االستشعار عن بعد في تقدير استخدام تقنيات

  في منطقة جبلة .Pinus brutia Ten الـصنوبر البروتي

 

 (1(نبيعة  وسهى (1)* ايلين محفوض
 سورية.-الالذقية-الزراعة، جامعة تشرينالبيئة، كلية (. قسم الحراج و1) 

 (ilenemahfoud@tishreen.edu.sy البريد اإللكتروني محفوض: للمراسلة إيلين)*  

 11/02/0220تاريخ القبول:   19/11/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
/تشرين 16 بتاريخ)المأخوذتين  8و +ETM 7الندسات صورتياستخدام إلى  الدراسة هذه هدفت

( في تقدير البارامترات الحراجية ألهم مواقع التشجير االصطناعي للصنوبر البروتي 2016الثاني /
Ten.  Pinus brutiaشهري تشرين  خالل عينة 30 في الدراسة . نفذ العمل الحقلي لهذهفي جبلة

درست بعد  بحيث تغطي كامل التغيرات في موقع الدراسة )جبلة(.، 2016عام  األول وتشرين الثاني
 القاعدية المساحة، األشجار وارتفاعها قطر) الحراجية متراتاالبار  الخطي بين االنحدار عالقات ذلك

بعض  قيمةمع كذلك و  ،8و 7الندسات لصورتي المكونة الطيفية القنواتمع ( الخشبي والمخزون 
وجود أظهرت النتائج  .والمحسوبة باستخدام الصورتين المذكورتين المدروسة الطيفية المؤشرات

 مترات الحراجية المدروسةاالبار و 8و  7الندسات لصورتيخطية معنوية بين القنوات الطيفية  عالقات
-b9 (1.36و (ميكرومتر 0.85-0.88) b5باستثناء القناتين ، 0.05) )عند مستوى معنوية 

الطيفية جميع المؤشرات  خطية معنوية بين عالقات وجدت كما، 8لصورة الندسات (1.38
)باستثناء  المدروسة مترات الحراجيةاوالبار   8و 7الندسات والمحسوبة باستخدام صورتيالمدروسة 
يمكن  التالي توصلت هذه الدراسة إلى موديالت جيدةب(. و المساحة القاعديةمع  EVI2مؤشر الـ 

استخدامها في الحصول على البيانات الحراجية لمجموعات الصنوبر البروتي في جبلة للفترات 
 .من العام نفس الفترةالمأخوذة في  المرغوبة وذلك باستخدام نفس النوع من الصور

 ، 7الندسات، المؤشرات الطيفية ،الصنوبر البروتي ،الحراجية البارامترات: المفتاحيةالكلمات 
  .، االنحدار الخطي8الندسات

 المقدمة:
تتطلب إدارة الغابات الصنوبرية جمع البيانات الحقلية بشكل دائم ومتواصل وذلك بسبب النمو السريع لهذه الغابات وحساسيتها 

مما يدفعها للبحث عن طرق جديدة  ،أمام اإلدارة الحراجية كبيرا   يخلق تحديا  المطلوبة للحرائق، غير أن الصعوبة في جمع البيانات 
 في تأمين البيانات الحراجية الضرورية وتساعد كذلك في تخزين وتنظيم وتحليل وعرض هذه البيانات بطريقة فعالة تساعد

Franklin, 2001; Bettinger et al., 2009).) 

بالتقنيات الحديثة التي تساعد في تأمين الحجم إن التطور التقني الحاصل في تكنولوجيا المعلومات يمكنه رفد اإلدارة الحراجية 
على  اعتمدت الكثير من الدراسات الحراجية مؤخرا  حيث (، Bergen et al., 2000المطلوب من البيانات والمعلومات الضرورية )
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الحرجية واألنواع التي االستشعار عن بعد في تقدير البارامترات الحراجية كتقدير المخزون الخشبي والكثافة وعمر المجموعة  تقنيات
 .  (Pons, 2010)تتكون منها 

 :طريقتينب مترات الحراجيةاويستخدم االستشعار عن بعد في تقدير البار 
صمات الطيفية( التي تمثلها السطوح المختلفة من الغطاء ب)التعتمد بشكل مباشر على تنوع المعلومات الطيفية  :الطرائق المباشرة

 (Waring et al., 2006)النباتي 
عالقات رياضية تسمح بتقدير كميات المؤشرات النباتية الطيفية التي تعتمد على تعتمد على استخدام  :مباشرةالغير  ائقطر ال

 .(Rocchini, 2007) األشعة المنعكسة عن الغطاء النباتي في مختلف القنوات الطيفية
، في سورية االستشعار عن بعد تقنياتباستخدام بيانات و  ،يوجد بعض الدراسات التي تناولت تقدير بعض البارمترات الحراجية

 Landsatصور  القدموس باستخدامالمخزون الخشبي لمجموعات الصنوبر البروتي في منطقة  بتقدير (2014حيث قام علي )
TM   م، إذ أوجد الباحث عالقة رياضية سمحت بتقدير المخزون الخشبي لمجموعات الصنوبر البروتي المشجرة في  30بدقة

( 2015كما أوجدت محمد ) .Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)منطقة القدموس بداللة مؤشر الـ 
لمجموعات الصنوبر  NDVIمؤشر الـ  بداللة Leaf Area Index (LAIعالقة رياضية تسمح بتقدير مؤشر المسطح الورقي )

في في تقدير مؤشرات النمو األساسية  Landsat( كفاءة استخدام صور 2018) قرموقة أكدت كماالبروتي في منطقة جبلة، 
 على مستوى المجموعة الحراجية.ظروف الساحل السوري و 

في تأمين حاجة اإلدارة الحراجية من البيانات  المختلفة التي قد تساعدالتقنيات نات و من البياستشعار عن بعد حاليا  الكثير يوفر اال
ولذلك فإنه من المهم  ،ممكن غير وأحيانا   ومجهدا   مكلفا   أمرا   الحقلية الطرق  باستخدام تأمينها يغدو والتي والمعلومات المطلوبة

( الذي .Pinus brutia Tenتي )مترات الحراجية للصنوبر البرو اتحديد أنواع البيانات والتقانات التي تعد أكثر مالئمة لحساب البار 
 التشجير لمواقع الحراجية البارامترات تقدير إلى هذا البحث يهدفلذلك فإن  .كثر انتشارا  في الساحل السوري يعد النوع الحراجي األ

أهم باستخدام  ، وكذلك8و  7المكونة لصورتي الندسات الطيفية القنوات البروتي في منطقة جبلة باستخدام للصنوبر االصطناعي
 .هاتين الصورتين اعتبارا  منالطيفية المحسوبة  النباتية المؤشرات

 :طرائقهمواد البحث و 

التابعة إداريا   جبلة منطقة في البروتي للصنوبر االصطناعي التشجير مواقع معظم الدراسة منطقة تشملموقع الدراسة: 1-
شجرت هذه المواقع في السبعينات من القرن (، 1والدالية )الشكل  بشراغي بتمانا، كفردبيل، هي المواقع وهذه ،محافظة الالذقيةل

 ضمن المواقع هذه تتوزعم، ثم أعيد ترقيع هذه المواقع في منتصف الثمانينات.  (1000-190) بين تتراوح ارتفاعات الماضي على
 هذه مساحة وتتراوح والجبلية والعلوية الحرارية المتوسطية النبتية الطوابق وضمن جدا   والرطبة الرطبة شبه البيومناخية الطوابق
 .(1)الجدول كفردبيل  في كتاره 114 و الدالية في  كتاره  20 من المواقع
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 (2012خصائص مواقع التحريج االصطناعي للصنوبر البروتي المدروسة حسب سجالت حراج جبلة ) .1لوجدال

موقع 

 التحريج
X Y 

اإلرتفاع عن 

 سطح البحر)م(
 سنة التشجير

مساحة 

 الموقع

 )هكتار(

 الطابق النبتي الطابق البيومناخي

 المتوسطي الحراري  شبه الرطب الحار 50 1987- 1975 250- 190 35.30663 36.04963 بتمانا

 المتوسطي الحراري  شبه الرطب الحار 114 1987-1975 300- 250 35.36517 36.05759 كفردبيل

 المتوسطي العلوي  الرطب البارد 85 1980-1975 1000- 800 35.28806 36.11822 بشراغي

 المتوسطي العلوي  جدا  الباردالرطب  20 1980-1975 1000 35.24121 36.12269 الدالية

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .)محافظة الالذقية( المواقع التي شملتها الدراسة في منطقة جبلة .1 شكلال

 
 الدراسة: ادمو 2-

)بحيث تناسب موعد أخذ  2016/تشرين الثاني /16م، مأخوذتين بتاريخ    30بدقة مكانية  8و  7تم استخدام صورتي الندسات 
، حيث يوضح الجدوالن http://earthexplorer.usgs.gov تم تحميل الصور مجانا  من موقع، تنفيذ العمل الحقلي(الصور مع 

عينة  30كما تم في هذه الدراسة استخدام البيانات المجموعة من  خصائص القنوات الطيفية المكونة للصورتين المذكورتين. 3و 2
البيانات  الحصول علىكما تم  .2016الثاني خالل شهري تشرين االول و  حقلية تم تنفيذها في جميع المواقع المشار إليها سابقا  

Ü

http://earthexplorer.usgs.gov/
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فقد  EXCEL، أما برنامج ArcGIS10.3باستخدام برنامج  الفضائية وحساب المؤشرات الطيفيةالطيفية للعينات من الصور 
 انات الحقلية وبيانات الصور الفضائية.الخطية بين البياستخدم إليجاد العالقات 

 ( +ETM) 7. خصائص القنوات الطيفية المكونة لصورة الندسات  2الجدول
 Proceed at  satellites-landsat-designations-band-are-https://www.usgs.gov/faqs/what)المصدر

8/02/2020) 
 الدقة )م( طول الموجة )ميكرومتر( اسم القناة (+ETM)7الندسات

 m 30 0.52-0.45 الزرقاء (Bالقناة األولى )
 m 30 0.60-0.52 الخضراء (Gالقناة الثانية )
 m 30 0.69-0.63 الحمراء (Rالقناة الثالثة )
 m 30 0.90-0.77 (1تحت الحمراء القريبة ) (NIRالقناة الرابعة )

 m 30 1.75-1.55 (2تحت الحمراء القريبة ) (NIRالقناة الخامسة )
 m 60 12.50-10.40 تحت الحمراء الحرارية (TIRالقناة السادسة )
 m 30 2.35-2.09 تحت الحمراء المتوسطة (MIDالقناة السابعة )
 m 15 0.90- 0.52 بانوكروماتيك (PANالقناة الثامنة )

  8. خصائص القنوات الطيفية المكونة لصورة الندسات 3الجدول 
  designations-band-8-https://www.usgs.gov/media/images/landsat (proceed at 8/02/2020)المصدر

 الدقة )م( طول الموجة )ميكرومتر( اسم القناة 8الندسات 
Operational Land Imager (OLI) 

 m 30 0.45 - 0.43 1الزرقاء  (B1القناة األولى )
 m 30 0.51 - 0.450 2الزرقاء  (B2القناة الثانية )
 m 30 0.59 - 0.53 الخضراء (Gالقناة الثالثة )
 m 30 0.67 - 0.64 الحمراء (Rالقناة الرابعة )
 m 30 0.88 - 0.85 تحت الحمراء القريبة  (NIRالقناة الخامسة )

 m 30 1.65 - 1.57 1تحت الحمراء القصيرة االمواج  (SWIR1القناة السادسة )
 m 30 2.29 - 2.11 2تحت الحمراء القصيرة االمواج  (SWIR2القناة السابعة )

 m 15 0.68 - 0.50 بانوكروماتيك (PANالقناة الثامنة )
 m 30 1.38 - 1.36 سيروس (Cirrusالقناة التاسعة )

Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
 m 100 11.19 - 10.6 1تحت الحمراء الحرارية  (TIRS)1القناة العاشرة 

 m 100 12.51 - 11.5 2تحت الحمراء الحرارية  (TIRS)2القناة االحدى عشر 
 

 الدراسة: طرائق3-

، وزعت العينات على كامل مواقع الدراسة بحيث غطت 2م150 مساحة العينة  مستطيلةعينة حقلية  30تم تنفيذ العمل الحقلي في 
هذه العينات كل االختالفات التي تمت مالحظتها في مواقع الدراسة من حيث كثافة وعمر األشجار ودرجة التغطية وكذلك االنحدار 

https://www.usgs.gov/faqs/what-are-band-designations-landsat-satellites
https://www.usgs.gov/media/images/landsat-8-band-designations
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تم في كل عينة  (، وقد5(، الدالية )10(، بشراغي )10(، كفردبيل )5قد وزعت العينات على الشكل التالي: بتمانا )والمعرض و 
 وارتفاعاتها. األشجار  أقطارتسجيل معلومات عن 

 في العينات ومن ثم في الهكتار باستخدام المعادالت التالية (V) والمخزون الخشبي (Gبعد ذلك تم حساب المساحة القاعدية )
 :((Bettinger et al., 2009حسب 

G= π/4 Σ(dbh)i2 

V= G*H*F 
 حيث أن : 

 i(dbh)  قطر الشجرة  =i  ،على ارتفاع الصدر في العينةH ،متوسط ارتفاع األشجار في العينة =F معامل الشكل وقد =
 0.47بلغت قيمته 

وذلك باستخدام برنامج الـ  8و 7تم بعد ذلك إسقاط العينات على القنوات الطيفية المختلفة المكونة لصورتي الندسات
ArcGIS10.3 للصورتين المدروستين المعلومات الطيفية الموافقة للعينات على جميع القنوات الطيفية، وتم بعد ذلك استخراج. 

 :NDVI) الطبيعيربع مؤشرات وهي مؤشر االختالف النباتي نباتية الطيفية، حيث تم اختيار أالمؤشرات ال سبت كذلكح  
Normalized Difference Vegetation Index ،) الطبيعيالنباتي االختالف مؤشر (RDVI: Renormalized 

Difference Vegetation Index( المؤشر النباتي المحول ،)TVI: Transformed Vegetation Index وأخيرا  المؤشر ،)
 ، وتحسب هذه المؤشرات وفق العالقات التالية:( EVI2:2-band Enhanced Vegetation Indexالنباتي المحسن )

NDVI = (NIR - RED)/( NIR +RED)      (Rouse et al., 1973)       

RDVI = (NIR –RED)/( NIR + RED)1/2      (Rougean and Breon, 1995) 

  TVI = (NDVI + 0,5)1/2      (Deering et al., 1975) 

EVI2 = 2.5 ((NIR – RED) / (NIR +2.4 RED + 1))      (Jiang et al., 2008)  

 حيث أن : 
NIR ،القناة تحت الحمراء القريبة :REDالقناة الحمراء : 

 Lu et al., 2004; Mohammadi)مترات الحراجية حول العالم االمؤشر األكثر استخداما  في تقدير البار  NDVIيعد مؤشر الـ 

et al., 2011)منها  هذه التأثيراتخرى منه لتفادي للغالف الجوي، و لذلك طورت نسخ أ لتربة و، ولكن يؤخذ عليه حساسيته ل
مترات حراجية مختلفة ألنواع مختلفة من الغطاء االدراسات في تقدير بار  بعضحيث نجحت EVI2 ، و RDVI ،TVIمؤشرات الـ 

 Atesoglu and Tunay, 2013; Günlü and)   كما في تركيا على صور الندسات  الحراجي باستخدام هذه المؤشرات

Kadıoğulları, 2018)،  (2018قرموقة،  ;2015محمد،  ; 2014 ،علي)وكذلك في سورية 
دراسة عالقات االنحدار الخطي بين البيانات الحراجية )قطر األشجار وارتفاعها( المحسوبة في العينة، تمت  التحليل اإلحصائي:

لها على القنوات  مثلةالم القيم الطيفيةوكذلك المعلومات الحراجية )المساحة القاعدية، المخزون الخشبي( المحسوبة في الهكتار مع 
باستخدام برنامج الـ  هاتين الصورتين اعتمادا  علىلطيفية المحسوبة ا قيم المؤشراتكذلك مع ، و للصورتين المدروستين الطيفية

SPSS 20 ،  معنوية هذه العالقات عند قد درست وP value 0.05.  
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 النتائج والمناقشة:
لمجموعات  المدروسة البارامترات الحراجية بينمعنوية  ةخطيوجود عالقات انحدار ( 4الجدول )الموضحة في  جالنتائ تبين

القنوات الطيفية  مع والمخزون الخشبي(  ، المساحة القاعدية، ارتفاع األشجار)قطر األشجارالصنوبر البروتي في منطقة جبلة 
توافقت نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات التي أشارت إلى وقد  . P value =0.05ذلك عندو ، 7المكونة لصورة الندسات

مترات الحراجية، كما ذكر في دراستي اوجود عالقات انحدار قوية بين القنوات المرئية وتحت الحمراء لصور الندسات مع البار 
(1997) Jakubauskas and Price    وكذلك في. Lu et al., (2004)  متوسط وية بين كانت العالقة الخطية معنحيث

مع القناة  أقوى العالقاتكانت و ، 7وجميع القنوات الطيفية المكونة لصورة الندسات في العينات المدروسة (DBHقطر األشجار )
قل قوة مع األالعالقة ، بينما كانت 0.41( 2R، وقد بلغت قيمة معامل التحديد )(ميكرومتر b1 :0.45-0.52الزرقاء )الطيفية 
وقد بلغت  (ميكرومتر b8: 0.52 -0.90(، والبانوكروماتيك )ميكرومتر b4 :0.77-0.90 ( )1) الحمراء القريبةتحت القناتين 

عالقة  والقنوات الطيفية هو وجود بين أقطار األشجارخطية معنوية وما يفسر وجود عالقة ، 0.19( 2Rقيمة معامل التحديد )
ألشعة كمية ا بالتالي تزدادازداد القطر يزداد تاج الشجرة، و كلما حيث ، األشجارهذه حجم تيجان و قطر األشجار بين  خطية قوية

 .(Reis et al., 2018) المنعكسة عنه
وجميع القنوات الطيفية المكونة في العينات المدروسة ( Hارتفاع األشجار )متوسط العالقة الخطية بين  كانتومن جهة أخرى فقد 

( وقد ميكرومترb6 -10.40 12.50:العالقة األفضل مع القناة تحت الحمراء الحرارية )كانت حيث  ،معنوية 7لصورة الندسات
 b4 :0.77-0.90( )1، بينما كانت العالقة األضعف مع القناة تحت الحمراء القريبة )0.42( 2Rبلغت قيمة معامل التحديد )

التي   .Hall et al (2006) دراسةنتائج مع  النتيجة اختلف هذه وقد ، 0.10 ( 2Rوقد بلغت قيمة معامل التحديد ) ميكرومتر(
 ( ألنواع الصنوبر  والقنوات الحمراء و تحت الحمراء القريبةHDشارت الى وجود عالقات سلبية معنوية بين االرتفاع السائد )أ

 . 7لصورة الندسات  األولى والثانية
 b3 :-0.63( و الحمراء )b1معنوية فقط مع القناتين الزرقاء )فقد كانت عالقتها الخطية ( G)لمساحة القاعدية فيما يخص ا

ى تحسب باالعتماد علالمساحة القاعدية  بما أنو  على التوالي، 0.14و  2R) 0.16( وقد بلغ معامل التحديد )ميكرومتر 0.69
 الهكتار فيمحسوبة ن المساحة القاعدية في هذه الدراسة متقاربة مع نتائج القطر، إال أأن تكون نتائجها  فيفترض األشجار قطر

، في حين أن قطر األشجار المعتمد في الدراسة هو متوسط قطر )وهي التي تهم اإلدارة الحراجية(  وليس على مستوى العينة
و بالتالي ، المعتمد في حسابهماكاني الختالف المستوى الم األشجار في العينة، مما جعل المقارنة بين نتائج البارامترين غير ممكنة

( فيما لو درست )المساحة القاعدية للشجرة المتوسطة في العينة مع القنوات الطيفية  بينعالقات االنحدار الخطي أن تكون  يتوقع
  قطر األشجار.   لنتائجمشابهة 

المدروسة كل القنوات  معمعنوية كانت  فقد مع القنوات الطيفية،   (Vللمخزون الخشبي ) وأخيرا  بالنسبة لعالقات االنحدار الخطي
إلى أن العالقة  فقد أشار ، أما معامل التحديد(b8(، و كذلك قناة البانوكروماتيك )b4( )1باستثناء القناتين تحت الحمراء القريبة )

( 2Rمعامل التحديد ) وقد بلغ  (b5( )2راء القريبة )العالقة األقل قوة كانت مع تحت الحمو ،  (b1األقوى كانت مع القناة الزرقاء )
 .(4الجدول ) اليو على الت 0.13 و  0.26

العالقة المعنوية األقوى بين البارامترات الحراجية المدروسة لمجموعات الصنوبر البروتي في إلى أن بشكل عام توصلت الدراسة 
األشعة الواردة إلى الغطاء النباتي تتفاعل ن (، ويمكن تفسير ذلك بأb3) (، تليها القناة الحمراءb1القناة الزرقاء )كانت مع جبلة 
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لزرقاء في الوضع الطبيعي االشعة االغطاء النباتي االنتقال، حيث يمتص و آليات وهي االمتصاص، االنعكاس  3معه وفق 
كمية االشعة الزرقاء يمتص القسم األكبر من وبالتالي ، ((Franklin, 2001 يعكس األشعة الخضراء وتحت الحمراءالحمراء و و 

فكلما زاد حجم الغطاء األخضر )خاصة وأن النوع المدروس دائم  ينعكس القليل منها،و والحمراء الواردة إلى الغطاء النباتي 
يرات ميزان أكثر حساسية لتغ اكان ميزان امتصاص/انعكاس لصالح االمتصاص، وبالتالي فإن القناتين المذكورتين كانت الخضرة(

  ئص المجموعات الحراجية المدروسة.امتصاص / انعكاس وفقا  لتغيرات خصا
الغطاء يفترض أن حيث ( والبانوكروماتيك، b4( )1أضعف العالقات سجلت في القناتين تحت الحمراء القريبة )لوحظ أيضا  بأن 

األوراق االبرية في الفراغ يؤثر على كمية االشعة بشكل جيد في القناة تحت الحمراء القريبة، إال أن توزع يعكس األخضر 
المنعكسة، حيث كلما ازداد الغطاء األخضر بالتالي ازداد التوزع العشوائي األوراق و بالتالي فإن قسما  من االشعة المنعكسة يضيع 

كانت األفضل في تقدير  (، وهذا قد يفسر بأن القنوات التي يحدث فيها امتصاص لألشعةHall et al., 2006نتيجة التبعثر )
البارامترات من القنوات التي تعكس األشعة بسبب ضياع قسم من االشعة المنعكسة نتيجة التبعثر العائد لتوزع االوراق االبرية ضمن 

 الفراغ.
البارامترات الحراجية لمجموعات الصنوبر بين  معنوية ةخطيوجود عالقات انحدار  (4الموضحة في الجدول ) النتائج كما تبين
وهذا يتوافق مع  . P value =0.05 وذلك عند 7صورة الندساتالمحسوبة باستخدام المدروسة و المؤشرات الطيفية وجميع البروتي 

 ;Günlü and Kadıogulları, 2018; Makela, and Pekkarinen, 2004; Propastin, 2009)العديد من الدراسات 
2005) Frietas,. ( 2وتشير قيم معامل التحديدR إلى قوة عالقات االنحدار الخطي ) المؤشرات الطيفية بين البارامترات الحراجية و

وقد بلغ معامل مقارنة بالقنوات الطيفية. يالحظ وجود عالقات خطية معنوية قوية ومتقاربة بين قطر األشجار والمؤشرات المدروسة 
إذ بلغ معامل  RDVIضعف العالقات مع مؤشر الـ كانت أ ، كما0.5حوالي  (TVIو NDVI ،EVI2( مع المؤشرات )2Rالتحديد )

شابهت نتائج ارتفاع األشجار تلك المالحظة عند قطر األشجار لكن مع انخفاض في قيم معامل التحديد، حيث  .0.38( 2Rالـ )
( حوالي 2Rوبلغ معامل الـ ) TVIو NDVI ،EVI2 وجدت عالقات خطية معنوية متقاربة بين ارتفاع األشجار و مؤشرات الـ 

 أيضا   كانت نتائج المساحة القاعدية متقاربة .0.24( 2Rإذ بلغ معامل الـ ) RDVI، لكن كانت العالقة أضعف مع مؤشر الـ 0.3
( للعالقات المعنوية التي تم الحصول 2R(، إذ بلغ معامل الـ )2Rمع نتائج ارتفاع األشجار من حيث السلوك وقيم معامل التحديد )

 .RDVI ((0.28لعالقة األضعف مع مؤشر الـ ل، و 0.3حوالي  TVIو NDVI ،EVI2عليها بين المساحة القاعدية ومؤشرات الـ  
من جديد في العالقات الخطية المعنوية للمخزون الخشبي، وكانت هذه القيم  (2R)من جهة أخرى ففد ارتفعت قيم معامل التحديد 

 RDVI(، وأخفضها مع مؤشر الـ 0.45) EVI2متقاربة مع جميع المؤشرات المدروسة، بحيث كانت أعالها مع مؤشر الـ 
(0.39.) 

 
ومع المؤشرات الطيفية  7القنوات الطيفية لصورة الندسات مع البارامترات الحراجية  لعالقات( 2Rمعامل االنحدار الخطي ) .4الجدول 

 المدروسة والمحسوبة باستخدام هذه الصورة

 
DBH H G V 

b1 0.41* 0.35* 0.16* 0.26* 

b2 0.34* 0.29* 0.11 0.18* 
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b3 0.36* 0.29* 0.14* 0.2* 

b4 0.19* 0.10* 0.03 0.06 

b5 0.26* 0.24* 0.08 0.13* 

b6 0.38* 0.42* 0.03 0.15* 

b7 0.27* 0.24* 0.1 0.16* 

b8 0.19* 0.17* 0.03 0.078 

NDVI 0.51* 0.33* 0.31* 0.44* 

RDVI 0.38* 0.24* 0.28* 0.39* 

TVI 0.5* 0.32* 0.3* 0.42* 
EVI2 0.5* 0.32* 0.32* 0.45* 

*P value= 0.05 

 DBH*P ،قطر االشجار على ارتفاع الصدر :H , االرتفاع :G ،المساحة القاعدية :V ,المخزون الخشبي :b1 ،القناة الزرقاء :b2 ،القناة الخضراء :b3 :
: b8: تحت الحمراء المتوسطة ، b7: تحت الحمراء الحرارية, b6(، 2: تحت الحمراء القريبة )b5(، 1: تحت الحمراء القريبة )b4القناة الحمراء، 
: المؤشر النباتي EVI2: مؤشر التحويل النباتي, TVI: مؤشر االختالف النباتي الطبيعي, RDVIالطبيعي,  : مؤشر االختالف النباتي NDVIبانوكروماتيك, 

 المحسن.
(  وجود عالقات خطية 5، فيبين الجدول )8صورة الندساتالقنوات الطيفية لاستخدام المدروسة ب عند تقدير البارامترات الحراجية

باستثناء القناتين تحت ، P value=0.05عند  8القنوات الطيفية المكونة لصورة الندسات هذه البارامترات ومعظممعنوية بين 
خطية العالقات أقوى ال سجلتحيث  (.ميكرومترb9 :1.36- 1.38( سيروس )ميكرومتر b5  :0.88-0.85الحمراء القريبة )

( وتحت الحمراء ميكرومتر b10:10.6- 11.19) 1تحت الحمراء الحراريةمع القناتين  البارامترات الحراجية معنوية بينال
خاصة بالنسبة لقطر األشجار وارتفاعها والمخزون الخشبي،  وقد تراوحت قيم  (ميكرومترb11 : 11.5- 12.51) 2الحرارية
لمساحة القاعدية فقد كانت أفضل على التوالي. أما بالنسبة ل 0.20-0.19، 0.43-0.42، 0.49 بين (2Rتحديد )المعامل 

 . (b1 :0.43-0.45) 1مع القناة الزرقاء هاعالقات

، يالحظ  من الجدول 8صورة الندساتعلى لمؤشرات الطيفية المحسوبة المدروسة باستخدام ا عند تقدير البارامترات الحراجية أما
البارامترات الحراجية و ( NDVI ،RDVI ،EVI2 ،TVI( وجود عالقات خطية معنوية بين جميع المؤشرات الطيفية المدروسة )5)

-0.20، 0.31-0.22بين  (2R)مع المساحة القاعدية، وقد تراوحت قيم معامل التحديد  EVI2المدروسة باستثناء مؤشر الـ 
( G(، المساحة القاعدية )H(، ارتفاع األشجار )DBHعند تقدير قطر األشجار ) 0.019-0.13و  0.06-0.099، 0.29

  الي.( على التو Vوالمخزون الخشبي )
 Albaأشار في تقدير البارامترات الحراجية ألنواع حراجية مختلفة، حيث  8اختلفت نتائج الدراسات التي استخدمت صور الندسات 

et al. (2017)  إلى وجود عالقة خطية معنوية بينb5  و مؤشر الـDVI (Difference Vegetation Index ) من جهة مع
، في حين لم يكن هناك عالقات من جهة أخرى  سنوات 10الى  9بعمر  P. elliottiiصنوبر الالمخزون الخشبي لمجموعات 

مجموعة من المؤشرات  بين هذا البارامتر الحراجي و و كذلك B2, B3, B4, B7القنوات  المخزون الخشبي و خطية معنوية بين
إلى  Safari and Sohrabi (2016)في حين توصل  . NDVIمن بينها مؤشر الـ  8الطيفية المحسوبة باستخدام سورة الندسات 
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و  b4كان أهمها مع القنوات  8وجود ارتباط بين الكتلة الحيوية لمجموعات السنديان و القنوات الطيفية المكونة لصورة الندسات 
b3  وb2  وb5 أما  .بالترتيبChao et al. (2019)  فقد أشار إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين القناتينb3  وb4  الكتلة و

  الحيوية لمجموعات من الصنوبر.
المؤشرات الطيفية مع و  8( لعالقات البارامترات الحراجية مع القنوات الطيفية لصورة الندسات 2R. معامل االنحدار الخطي )5الجدول 

 ةالمدروسة والمحسوبة باستخدام هذه الصور 

 
*P value= 0.05 

DBH ،قطر االشجار على ارتفاع الصدر :H , االرتفاع :G ،المساحة القاعدية :V ,المخزون الخشبي :b1(1: القناة الزرقاء ،)b2(2: القناة الزرقاء ،)b3 :
: b8( ، 2: تحت الحمراء قصيرة االمواج )b7(, 1قصيرة األمواج ) : تحت الحمراءb6: تحت الحمراء القريبة ، b5: القناة الحمراء، b4القناة الخضراء، 

: RDVI: مؤشر االختالف النباتي  الطبيعي, NDVI(, 2: تحت الحمراء الحرارية )b11(, 1تحت الحمراء الحرارية )b10: : سيروس, b9بانوكروماتيك، 
 : المؤشر النباتي المحسن.EVI2: مؤشر التحويل النباتي, TVIمؤشر االختالف النباتي الطبيعي, 

تعد واعدة في تقدير البارمترات  8و  7انطالقا  مما سبق فقد أكدت الدراسات المرجعية في غالبيتها على أن صور الندسات 
الحراجية ألنواع حراجية مختلفة، مما قد يسمح لإلدارة الحراجية مستقبال  بتوفير المزيد من الوقت و الجهد و الكلفة في تأمين 

 وبالتالي توصلت هذه الدراسة إلى موديالت جيدة يمكن استخدامها فيالبيانات و المعلومات التي تحتاجها لوضع خططها. 
الحصول على البيانات الحراجية لمجموعات الصنوبر البروتي في جبلة للفترات المرغوبة وذلك باستخدام نفس النوع من الصور 

 المأخوذة في نفس الفترة من العام.

 
DBH H G V 

b1 0.31* 0.29* 0.099* 0.19* 

b2 0.29* 0.28* 0.089* 0.17* 

b3 0.24* 0.23* 0.06 0.13* 

b4 0.22* 0.2* 0.08* 0.14* 

b5 0.08 0.08 0.00 0.009 

b6 0.17* 0.2* 0.08 0.13* 

b7 0.2* 0.2* 0.083* 0.13* 

b8 0.2* 0.14* 0.03 0.052 

b9 0.068 0.053 0.00 0.02 

b10 0.49* 0.43* 0.07* 0.20* 

b11 0.49* 0.42* 0.068* 0.19* 

NDVI 0.31* 0.29* 0.099* 0.19* 

RDVI  0.29* 0.28* 0.089* 0.17* 

TVI 0.22* 0.2* 0.08* 0.14* 
EVI2 0.24* 0.23* 0.06 0.13* 



 
 
 

Mahfoud and Nbeaa  -Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 208-219  June  2021 

 

 8082حزيرن/يونيو 219-808(:3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –محفوض ونبيعة 
 

827 

 :ستنتاجاتاال
 7.الندسات عالقات خطية معنوية بين قطر االشجار وارتفاعها مع جميع قنوات صورة وجود 
  7.معنوية بين المساحة القاعدية و القناتين الزرقاء و الحمراء فقط من صورة الندساتخطية وجود عالقات  
   تحت الحمراء القريبة  باستثناءمعنوية   7خطية بين المخزون الخشبي مع جميع قنوات صورة الندساتالعالقات ال كانت

 ( والبانوكروماتيك.1)
  البارامترات الحراجيةفي التنبؤ ب 7 المحسوبة باستخدام صورة الندساتالمؤشرات الطيفية المدروسة إمكانية استخدام . 
 باستثناء القناتين تحت  8عالقات خطية معنوية بين قطر االشجار وارتفاعها مع جميع قنوات صورة الندسات وجود

 الحمراء القريبة و سيروس.
  2، الحمراء، تحت الحمراء قصيرة األمواج 2و  1وجود عالقات خطية معنوية بين المساحة القاعدية و القنوات الزرقاء ،

 .8من قنوات صورة الندسات2 و 1تحت الحمراء الحرارية 
    باستثناء القنوات: تحت  معنوية 8لصورة الندساتالمخزون الخشبي وجميع القنوات الطيفية  بينكانت العالقات الخطية

 الحمراء القريبة، سيروس و البانوكروماتيك.
  البارامترات الحراجيةفي التنبؤ ب 8 المؤشرات الطيفية المدروسة المحسوبة باستخدام صورة الندساتإمكانية استخدام 

 مع المساحة القاعدية. EVI2باستثناء 
 :المراجع

محافظة طرطوس باستخدام الصور  –تقدير المخزون الخشبي للصنوبر البروتي في منطقة القدموس  (.2014علي، حسان )

 صفحة. 75. أطروحة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة تشرين. الفضائية
. أطروحة ة باستخدام الصور الفضائيةلتقدير مؤشر المسطح الورقي لمجموعات الصنوبر البروتي في جب(. 2015محمد، ريم )

 . صفحة55  اجستير، كلية الزراعة، جامعة تشرينم
استخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتقدير بعض مؤشرات النمو في غابات  (.2018قرموقة، روزا )

 صفحة. 206الالذقية. أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة دمشق. 
Alba E.;  E. P. Mello; J. Marchesan; E. A. Silva; J. Tramontina and R. S. Pereira. Spectral 

characterization of forest plantations with Landsat 8/OLI images for forest planning and 

management. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 52 (11): 1072-1079. 

Atesoglu, A.; and M.  Tunay (2013). Relationships between eastern beech forests stand               
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Abstract 

The aim of this study was to use the Landsat 7 ETM+ and  Landsat 8 images 

(taken in 16 November 2016) for forest parameters estimation of the most 

important plantation sites of Pinus brutia Ten. in Jableh region. Thirty 

sample plots were used to conduct field work, during October and 

November 2016, covering the whole variance within area of study (Jableh). 

After that, linear regression relationships between the forest parameters (tree 

diameter and height, basal area and wooden stock) with the spectral bands 

of Landsat 7 and Landsat 8 images, were developed. Linear relationships 

between the forest parameters with  values of some  spectral indices 

calculated using the same  images, were also studied. The results showed  

significant regressions (P value=0.05) between the forest parameters and the 

spectral bands of the Landsat 7 and Landsat 8 images. Regressions between 

the  forest parameters  and both of  band 5 (b5=0.85-0.88 µm) and band 9 

(b9=1.36-1.38 µm) of the Landsat 8 image were non-significant. Results 

also revealed significant regressions between all studied spectral indices and  

studied forest parameters (excluding EVI2 with basal area) . Consequently, 

reliable models were constructed  to get forest data for pinus brtuia Ten. 

groups in Jableh region, for the desired times, in case the same type of 

images, taken in the same period of the year, will be used. 

Keywords:  Forest parameters, Turkish pine, Spectral indices, Landsat7, 

landsat8, Linear regression 
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